Nota de premsa
Terrassa, 8 d’abril de 2019

Detingut per un delicte contra la salut pública
Va empentar a un agent per donar-se a la fuga, sense èxit
Divendres, a les 21.45 h, una patrulla de la Policia Municipal que feia un seguiment a
una persona sospitosa de vendre substàncies estupefaents, van aturar el seu vehicle
a l’avinguda Àngel Sallent, a l’alçada de la carretera de Martorell, i el van escorcollar.
Els agents hi van trobar a dins nou dosis de cocaïna preparades per a la venda. En
ser enxampat, el conductor va donar una empenta a una agent i va sortir corrent,
però va ser interceptat per varies patrulles que el van seguir, al carrer d’Edison amb
el carrer del Pintor Torres. La persona sospitosa va ser finalment detinguda per un
delicte contra la salut pública i per atemptat contra l’autoritat, i va ser traslladada pels
agents a Prefectura.

Una xemeneia incendiada a un habitatge
Divendres, a les 18 h, el 112 va avisar a Prefectura que s’estava cremant una
xemeneia a un habitatge del carrer de Menorca, a l’alçada del carrer del Vint-i-cinc
de Setembre, i que s’havia activat a Bombers. Una patrulla de la Policia Municipal va
arribar al lloc i va establir un perímetre a la zona fins a l’arribada de tres unitats dels
Bombers, que van actuar per extingir l’incendi, que s’havia originat al conducte de la
xemeneia, probablement per estar bruta. Els agents van comprovar que no hi
hagués cap persona afectada pel fum i van realitzar un acta recollint els fets.

Tres accidents de trànsit i un atropellament al llarg del cap de setmana
Divendres, a les 13.35 h, el 112 va informar d’un accident de trànsit entre un turisme
i una motocicleta al carrer de Tàrrega, a l’alçada del carrer de Solsona, i que s’havia
activat una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va comprovar que el
motorista estava ferit i el va atendre fins a l’arribada de l’ambulància, que el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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També divendres, a les 16 h, una treballadora d’Eco-Equip va caure del camió
mentre treballava al carrer de Tunísia, a l’alçada del carrer de la Guinea. Diverses
dotacions de la Policia Municipal i dels Bombers van acudir al lloc, on una
ambulància medicalitzada va atendre a la treballadora ferida i la va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar la prova d’alcoholèmia
a la conductora del camió, amb resultat negatiu, i van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.
Dissabte, a les 6.15 h, un particular va trucar per informar que un vehicle havia
col·lidit amb la porta d’un solar a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de
Colom, i estava marxant del lloc. Es van dirigir al lloc varies patrulles i una d’elles va
interceptar el vehicle a l’alçada de la plaça del Doré. El vehicle circulava amb dues
rodes punxades, la lluna trencada i un fort cop a la part de darrera. Els agents van
parlar amb un treballador de la benzinera, testimoni dels fets, que els va confirmar la
coincidència amb la matrícula del vehicle que havia col·lidit prèviament amb la porta i
havia marxat. Els agents van realitzar les proves d’alcoholèmia al conductor, que va
donar taxes penals. Els agents van obrir diligències al conductor per un delicte
contra la seguretat viària i va realitzar l’informe tècnic d’accidents.
També dissabte, a les 6.55 h, el 112 va informar d’un atropellament a l’avinguda de
Jaume I, a l’alçada del carrer del Periodista Grané, i que s’havia activat una
ambulància. Una patrulla de Policia Municipal va acudir al lloc, on va comprovar que
la persona atropellada havia creuat pel mig de la calçada. Els agents van realitzar la
prova d’alcoholèmia al conductor que va atropellar al vianant, que va donar una taxa
negativa, mentre que la persona atropellada va donar una taxa positiva de 0,75 mg/l.
Una ambulància la va atendre i la va traslladar l’Hospital Universitari MútuaTerrassa,
on també va donar taxes positives de 0,63 mg/l i 0,61 mg/l. Els agents van agafar
dades dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Quatre alcoholèmies i un drogotest positiu durant el cap de setmana
El passat divendres, a les 3.05 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un
vehicle al carrer del Pla de l’Ametllera, a l’alçada de la plaça de la Bicicleta, i el
conductor va donar taxes positives penals a les proves d’alcoholèmia de 0,70 mg/l i
0,79 mg/l. Es van obrir diligències penals al conductor per un delicte contra la
seguretat viària.
Diumenge, a les 0.30 h, una patrulla de la Policia Municipal va ser alertada que un
vehicle estava circulant fent ziga-zagues pel carrer de Manresa, amb el carrer de
Girona. Els agents van aturar el vehicle i li van fer les proves d’alcoholèmia a la
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persona que el conduïa, que va donar taxes penals de 0,77 mg/l i 0,75 mg/l. Els
agents li van obrir diligències penals per un delicte contra la seguretat viària.
També diumenge, a l’1.35 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar al carrer
de Menéndez y Pelayo, a l’alçada de la carretera de Montcada, un altre conductor
que va donar una taxa positiva d’alcoholèmia de 0,93 mg/l. Els agents li van realitzar
les proves de contrast, també amb taxes positives, d’1,06 mg/l i 0,90 mg/l. Els agents
van obrir diligències penals al conductor per un delicte contra la seguretat viària.
Més tard, a les 6.30 h, una altra patrulla de la Policia Municipal va aturar un
conductor que va donar taxes penals a les proves d’alcoholèmia, d’1,16 mg/l a
l’estimativa i 1,14 mg/l i 1,06 mg/l a les de contrast. Va ser al carrer de Sant Cosme,
a l’alçada de la carretera de Montcada. Els agents van imputar al conductor un
delicte contra la seguretat viària.
Ahir diumenge, a les 22.25 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un
conductor al carrer d’Arquímedes, a l’alçada del carrer de l’Infant Martí, que va donar
negatiu a la prova d’alcoholèmia. Com que presentava clara simptomatologia d’haver
consumit alguna substància estupefaent, els agents el van acompanyar a Prefectura
per realitzar la prova del “Drogotest”, en la qual va donar positiu en consum de THC.
Els agents van denunciar al conductor administrativament per conduir el vehicle
havent consumit substàncies estupefaents.
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